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“EM DETERMINADOS MOMENTOS DA NOSSA VIDA, OS ELOGIOS 
VERBAIS NÃO SE COADUNAM COM O QUE 

PENSAMOS OU REFLETIMOS.” 
Geraldo Costa, servidor aposentado do DNOCS, 

integrante do conselho fiscal do Sintsef (geraldopcosta@yahoo.com.br)

Mande também a sua frase para imprensasintsef@gmail.com, não esqueça de escrever na mensagem seu nome completo e orgão e 
local de trabalho.

Sintsef se reúne com Secretário de Saúde do Governo do Estado

A direção colegiada do Sintsef-CE, o 
coletivo de saúde do trabalhador e  os 
servidores da UBV participaram no últi-
mo dia 30/06 de uma reunião na Secreta-
ria de Saúde do Ceará para tratar de de-
mandas dos servidores federais cedidos 
ao Governo do Estado.

As reivindicações também são deman-
das apontadas pelos servidores quando 
da pesquisa realizada pela Coordenação 
de Saúde do Trabalhador e pelo Coleti-
vo de Saúde do Trabalhador do Sintsef 
realizadas entre os anos de 2014, 2015 e 
2016.

Fizeram parte da pauta, questões como 
a necessidade da realização dos exames 
periódicos obrigatórios pelos servido-
res e do Laudo Técnico de Condições Am-
bientais de Trabalho (LTCAT) por local de 
trabalho. O Secretário de Saúde, Henri-
que Javi, respondeu que está fazendo um 
levantamento quantitativo de pessoal 
por CRES para conhecer a demanda dos 
exames. Falou ainda, que também reali-
zará uma uma consulta técnica ao Cerest 
sobre a  possibilidade de elaboração dos 
LTCAT, pois serão necessários de profis-
sionais qualificados para fazê-lo.

Também ficou acertado durante a reu-
nião, a dispensa do ponto eletrônico dos 
servidores cedidos que realizam opera-
ções de campo. Foi pautado ainda sobre a 
reforma do laboratório do antigo prédio 
da Sucam de baturité. segundo o secretá-
rio, o processo licitatório foi realizado 
para dar prosseguimento à reforma. 

O Sintsef ficou responsável de enviar a 
lista de exames médicos obrigatórios se-
gundo o decreto presidencial nº 6856, de 
25 de maio de 2009.
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